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  לפני   כבוד השופט עודד מאור
 

  1980- תש׳׳ם, ]נוסח חדש [פקודת פשיטת הרגל  :בעניין

  החייב - ביטון יוסי  :ובעניין
  ע״י ב״כ עו״ד אופיר רונן

  הנאמנת -עו״ד , אלונה בומגרטן  :ובעניין
  בעצמה ועו״ד בר גרנית

  הכנ״ר -כונס הנכסים הרשמי   :ובעניין
  ע״י ב״כ עו״ד דקלה גל סתיו

  הנושה -טפחות בע״מ - בנק המזרחי  :ובעניין
  ע״י ב״כ עו״ד תמי מייזליק

 

  

  :רציו-מיני

יכולת תמרון והגנה רבה ביחס לעצמו ולכן יש לבחון , שמתן אשראי וכספים היא דרך עיסוקו, לנושה המקצועי* 
ייתכן שמכוח עקרון השוויון יש להבחין בין סוגי הנושים בעת חלוקת . את התנהלותו ואת תום לבו באופן קפדני

  .יד את החוב על בסיס שווהנכסי חייב בהליך חדלות פירעון ולהעמ

   צו הפטר– חייב –פשיטת רגל * 

   מימוש דירת המגורים– פושט רגל –פשיטת רגל * 

   סוגי נושים– נושים –פשיטת רגל * 

.  

 .למתן הפטר, המצוי בהליך פשיטת רגל, בקשת החייב

.  

  :בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה ופסק

אך אין להתעלם מאותם נושים ״רגילים״ ,  המוסדיים–ים קריסה כלכלית של חייב פוגעת בנושים המקצועי

המתפרנסים מאותה עבודה ובסופו של יום לא זוכים לקבל את התמורה עבור שירותיהם וזוכים לסכום נמוך 

יכולת תמרון והגנה רבה ביחס לעצמו , שמתן אשראי וכספים היא דרך עיסוקו, לנושה המקצועי. מסכום הנשייה
. ת התנהלותו התקינה במתן האשראי והכספי ללקוחותיו ואת שאלת תום לבו באופן קפדניובשל כך יש לבחון א

ייתכן ומכוח עקרון השוויון יש מקום להבחין בין סוגי הנושים בעת חלוקת נכסי חייב בהליך חדלות פירעון 

 בנסיבות דנן אין .בין בהעדפת נושה רגיל על פני נושה מקצועי או בדרך אחרת, ולהעמיד את החוב על בסיס שווה
פחותה משמעותית , התועלת הכלכלית שתצמח לנושים מכך. מקום למימוש דירת המגורים של החייב ומשפחתו

הנסיבות מצדיקות לאפשר לחייב לצאת לדרך חדשה כבר עתה וליתן לו הפטר . מהנזק שיגרם לחייב ולמשפחתו

  . 40,000₪בכפוף להוספה של סכום של , מחובותיו
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 10מתו�  1

  כבוד השופט עודד מאור  פני ל

 

:�  בעניי
  

 :�  ובעניי
  
  

:�  ובעניי
  
  

:�  ובעניי
  
  

:�  ובעניי

  �1980פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"�
  

�  החייב � יוסי ביטו
  ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונ�

  
   הנאמנת –אלונה בומגרט�, עו"ד 
  בעצמה ועו"ד בר גרנית

  
  הכנ"ר �  כונס הנכסי� הרשמי

  ע"י ב"כ עו"ד דקלה גל סתיו
  

  הנושה � בע"מ חותטפ�בנק המזרחי
 ע"י ב"כ עו"ד תמי מייזליק

 

        
  

 החלטה

  1 

 2  כללי

 3נית�  2.3.05, כאשר ביו  2004בהליכי פשיטת רגל בשנת מיוזמתו החייב נקט   . 1

 4  הוכרז כפושט רגל. 1.2.09צו לכינוס נכסי  בעניינו, וביו  

  5 

 6, כאשר לישיבה קודמת הפטר בבקשת החייב למת�דיו� אתמול התקיי    . 2

 7ישיבה הועלה . במסגרת אותה לא זומנו הנושי  עקב טעותשהתקיימה לאחרונה, 

 8באמצעות הנאמנת אשר היה אמור לעבור בדר� של הפטר, לסיו  אפשרי מתווה 

 9  .וקבלת עמדת  לבחינת הנושי 

  10 

 11במסגרת הדיו� חזרה הנאמנת וציינה כי מבקשת לתמו� בהצעת החייב למת�   

 12'ולהצעה הצטר% אחד הנושי , כאשר בנק מזרחי & 40,000הפטר בתשלו  נוס% של 

 13מש נכס המקרקעי� שבבעלות ימו –טפחות התנגד להצעה, וביקש כי טר  ייעשה כ� 

 14  החייב.
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 10מתו�  2

 1תוכנית דווקא ושני , לאור� המתנהל תיק המדובר בבמאמר מוסגר יצויי� ש  .3

 2, , כ� אני שומעכל (תוכנית הקרויה בפי משרדי הכונס הרשמיבההתייעלות 

 3למסגרת לוחות לתחו  את הלי� פשיטת הרגל נועדה, בי� היתר, , ש")הרפורמה"

 4  .בהקשר זה ' יהכונה וראוינזמני  כללית, 

   5 

 6  רקע 

 7   החייב נשוי ואב לשלושה קטיני .  .4

 8גבס, תחו  בו הוא עוסק עוד מחיצות עבודות כקבל� להחייב מתפרנס למחייתו 

 9  .90 'משנות ה

  10 

 11של  העיקריי לקוחותיו כאשר אחד הסתבכותו הכלכלית של החייב, החלה   .5

 12ככל הנראה הפ�  ל הזמנותיו התבססה עיקר עבודתו, נקלע לקשיי  כלכליי , החייב ע

 13 על כ�וכתוצאה מקריסה כלכלית זו של הלקוח, נפגעה עבודת החייב, ולחדל פרעו�, 

 14 בסכו  גבוהה� כלכליי , כאשר נותר נושה  'נקלע החייב א% הוא עצמו לקשיי   

 15נותר חייב לספקי  א% לפיו, וושלא שיל  לו את החוב ככלכלית לקוח שקרס אותו ב

 16כאשר מטה לחמו  –תעסוקתית  הולבנקי  הממתיני  לקבל את כספ , וה� מבחינ

 17  .מהזמנת עבודותבמצב דברי  זה לקוח מרכזי חדל מי שהיה נגדע, כאשר 

  18 

 19נקלע לחובות אשר הסתבכותו הכלכלית של אותו לקוח פגעה ישירות בחייב,   .6

 20לרקע הכלכלי וההאטה במשק באות� שני , כספיי  נוספי , וזאת ללא קשר 

 21  ועי  הבטחוניי  באותה עת, שא% ה  לא הטיבו ע  החייב.ובאיר

  22 

 23בסכומי בו , ועל א% שהחייב נותר נושה כלכלית שהלקוח הגדול קרסלמרות   . 7

 24אות  לא יזכה לראות, לא אמר הוא נואש, ניסה להמשי� ולצאת לדר�  –כס% גדולי  

 25התקיי  כלכלית וכ� המשי� ולאת עסקו הקט�, על מנת ל� להפעיל חדשה, ולהמשי

 26  להשיב את חובותיו לנושיו שלו עצמו.
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 10מתו�  3

 1עצב, האיתרע מזלו, והגורל זימ� לחייב ולבני המשפחה אסו� כבד מנשוא, ו  .8

 2נושיו שהמשיכו יכלו כוחותיו לעמוד אל מול את החייב, ולא  והצער והיגו� הרב הכניע

 3נקט אלא לפנות להליכי חדלות פירעו�, ומוצא  ואה מצאלהתדפק על דלתותיו, ולא 

 4  פשיטת הרגל שלפני.בהלי� 

  5 

 6  על כרוניקה של תגובת שרשרת 

 7תגובת ההשלכות המיידיות ואת את בולט באופ� ציג נדמה שמקרה זו מ  . 9

 8  , כלפי הנושי .של הלי� חדלות פירעו� (בי� של יחיד או של תאגיד)השרשרת 

  9 

 10 י , עומדיחידאו  תאגיד ענקשהינו , בי� של חייבתו הכלכלית קריסאל מול   .10

 11  .י מנגד הנוש

 12את אותו נושה  ' כלל דר� –", משווה לנגד עיניו הקורא י�נוש" נובאומר

 13: שהוא תאגיד בנקאי, חברת ביטוח, חברת הלוואות חו. , נושה מקצועימוסדי

 14  בנקאיות או תאגיד גדול ואית� כלכלית.

  15 

 16נושי  שה  משמעותיי  , קצועיי הנושי  המלצד  של קיימי   –ע  זאת 

 17קבלני משנה, אנשי יחידי  או עסקי  קטני  של  ,ואלה ה  לעיתי  קרובותנוספי , 

 18מקצוע  שנשכרו למת� עבודות בי� מזדמנות ובי� קבועות, נותני שירותי  וספקי  

 19'שיכולותיה  דלות מאלו של הנושי  המוסדיי יסוק  במימו� ומת� אשראי, עשאי� 

 20, כאשר מצומצמות יותר ויכולותיה  להתמודד מול מבקשי השירותי   צועיי  מק

 21  מבוקש  הוא לעשות לבית  ולפרנסת .

  22 

 23אי� להתעל   , אול , קצועיינושי  המבפוגעת חייב קריסה כלכלית של   .11

 24להתפרנס מאותה י  קיו  יומיומי ומי שמנסל י המתמודד, "ני קט" י נוש  מאות

 25את התמורה עבור שירותיו (בגינ� א% יצר בסופו של יו  לא זוכה לקבל ועבודה, 
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 10מתו�  4

 1והוא זוכה בסופו של דבר  – לעיתי  התחייבויות כספיות כלפי צדדי  שלישיי ) 

 2  לסכו  נמו� מסכו  הנשייה.

  3 

 4פי רוב קשה ושברירי הוא) בי� 'הלי� חדלות הפרעו� משמעו איזו� (שעלכידוע,   . 12

 5של   לבי� זכותעל ידי מת� הפטר מחובותיו, לדר� חדשה החייב לצאת  ו של תוזכ

 6שיעור לחלק את נכסי החייב בדר� היעילה והשווה ביותר, תו� השאת  י הנוש

 7נזק להתמודד ע  , שיכולתו "קט�"לזכור את אותו נושה ראוי , ושיקבלהתמורה 

 8מקצועי, שכושר ספיגת הנזק במחיקת 'נושה מוסדימי שהוא מוגבלת יותר מכלכלי 

 9  .הקט� 'רגילהחוב של חייב כלפיו רבה יותר מהנושה ה

  10 

 11  "רגיל"נושה  �" למקצועיעל סוגי נושי�: בי� "נושה 

 12מספר מילי  על ההבחנה בי�  דמצאתי מקו  לייחהרבה למעלה מהדרוש,   .13

 13  ".רגילנושה לבי� מי שאיננו כזה, ולצור� הדיו� יכונה ", "מקצועינושה "

  14 

 15או ג  פיננסי בנקאי או תאגיד מקצועי, מוסדי, הוא אותו נושה  'מקצועי נושה   .14

 16בחו� את יכולתו הכלכלית של , לנושה שיכול (וא% חייב לטעמי)שזה עיסוקו, יחיד 

 17  שנקצב והוסכ .שנית� לו במועד אשראי לקוח להחזיר את ה

  18 

 19עוד בטר  נות� הוא את  –באופ� יעיל ובזמ� אמת יכול לבחו� קצועי נושה מ

 20  את התחייבויות הכוללות של הלקוח אל מול נכסיו. 'או הכספי  ללקוח האשראי 

  21 

 22לבחו� את מצבו הכלכלי של הלקוח הפוטנציאלי בטר   קצועייכולת הנושה המ

 23הגבלה ללא יימנע ממת� אשראי וכספי  ללא הוא מתקשר עמו גבוהה, וראוי ש

 24ייבויותיו בטוחות מתאימות או בלא שבח� את ההלימה בי� נכסי החייב לבי� התח

 25  הכספיות.

  26 
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 10מתו�  5

 1מת� אשראי בלא בדיקות מקדימות אלה, העברת כספי  ללקוח בדר� של 

 2הלוואות, בלא בטוחות מתאימות או תו� עצימת עיניי  (בי� במעשה או במחדל) 

 3עלולה לעלות במקרי  המתאימי  כדי להלימה שבי� נכסי החייב להתחייבויותיו, 

 4היה מקו  לית� ביטוי וי דלות פירעו�מקו  שלקוח מגיע לשלב של ח תו  לבחוסר 

 5  .ומשקל להתנהלותו זו של הנושה המקצועי

  6 

 7זאת ועוד; ומכ� אי� להתעל  בבואנו לדו� בשוויו� בי� סוגי הנושי  לבי� עצמ  

 8מה בדר� של ג  י אהנושה המקצועי מתמחר את הסיכו� הכלכלי במת� האשר –

 9ריבית גבוהה באופ� משמעותי מהריבית ", שאינה אלא הסכמיתריבית שמכונה "

 10  שידרוש נושה רגיל (א  בכלל) בהחזר החוב. 

  11 

 12נושה המקצועי, שכאמור מת� אשראי וכספי  היא דר� עיסוקו, ל –היינו 

 13ובשל כ� עלינו לבחו� את התנהלותו   ' ביחס לעצמו – רבה יכולת תמרו� והגנה

 14  באופ� קפדני.ללקוחותיו (שהפכו לימי  לחייבי ) י והכספי  אהתקינה במת� האשר

  15 

 16שירותי , שיכולותיו נות� , הוא אותו קבל�, איש מקצוע, רגילהנושה ה –מנגד   .15

 17  לבחו� איתנות כלכלית בזמ� אמת מוגבלת, ואי� זה ג  מתפקידו ועניינו. 

  18 

 19בעת  מקצועיי במדרג שווה לנושי  ה 'לכאורה  –עומדי  רגילי  נושי    . 16

 20באות  חובות , וזאת חלוקת נכסי חייב שאינ  משועבדי  או משמשי  כבטוחה לחוב

 21לבחו� את שאלת נכו� אינ  מובטחי , ונדמה לי שבמקרי  המתאימי  יהיה  שה 

 22מי, שכאמור,  – קצועי תו  הלב במת� האשראי או ההלוואה הכספית של הנושה המ

 23, ולתת לה מה בהתא  למצב בפועליכול למנוע את מת� האשראי או הלוואה או לצמצ

 24  .הראוי את המשקל

  25 
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 10מתו�  6

 1מקו  להבחי� בי� סוגי הנושי  בעת חלוקת יש  'מכח עקרו� השוויו�  ייתכ� ו  .17

 2העדפת נושה בי� בנכסי חייב בהלי� חדלות פרעו�, ולהעמיד את החוב על בסיס שווה, 

 3בת החובות על דר� העמדת מצ ,למשלאו בדר� אחרת כמו מקצועי על פני נושה רגיל 

 4מגל  את הנושה המקצועי שממילא תו� שידוע  –של החייב על בסיס ריבית שוויוני 

 5  הסיכו� במת� האשראי הכולל במסגרת חישוביו ושיקוליו השוני .

  6 

 7 –א  חלוקת נכסי החייב בי� נושיו לא תהיה מושתתת על בסיס שוויוני, היינו   

 8שרות הלקוח לעמוד בחו� את אפתו� מת� משקל ליכולת נושה בזמ� אמת ל

 9חדלות הפירעו�  אחת ממטרות הלי� לטעמי , כי אז שהוא נוטל על עצמו בהתחייבויות

 10ברירה, להפו� א%  ת, ועלולה לגרו  לו, בצר לו ובלירגיללא מושגת, ופוגעת בנושה ה

 11  לחדל פירעו�.אותו 

  12 

 13  הוא מקרה מובהק הממחיש זאת. המקרה שלפניי   . 18

 14נושה " מי שהוא ל ספק עבודה גדולבעבר , שהיה של החייב אותו לקוח עיקרי

 15נשכח, נזנח רגיל נושה החייב שלפני, שלא היה אלא , יצא לו לדר� חדשה, אול  "קט�

 16  על ידי כל, ונותר לו להתמודד ע  קשיי היו  יו  וקשיי פרנסה.

 17כאשר לא זו בלבד  יו 'היו  קשיי מולאל בודד קט� מוצא עצמו אותו נושה 

 18(שחלק   להתמודד מול נושיו שלוהוא נמחק ועבר מ� העול , נאל.  סכו  נשייתו ש

 19  , העומדי  בפתח ודורשי  את כספ  חזרה.ה  נושי  מקצועיי )

  20 

 21משרדי הכונס הרשמי בתוכנית ההתייעלות ש ,הדברי אמרנו בראשית א    .19

 22בכל הקשור הלי� פשיטת הרגל, הרי הזמני  של לתיחו  קשור נכונה היא בכל ה

 23ש גדשימת שאלת היחס בי� האינטרס השיקומי של החייב ובי� זכויות הנושי  (תו� ל

 24נקוט משנה זהירות יש לבי� הנושי  לבי� עצמ ) חסרה היא, ובשוויו� כאמור לעיל 

 25ואמצעי בלבד, כלי שרת תחת היותה , ו" לקרדו  לחפור בורפורמהה "אותלבל תהפו� 

 26  למטרה בפני עצמה.תהפו� היא 
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 10מתו�  7

 1  הפרטמ� הכלל אל 

 2   'ובחזרה לענייננו   .20

 3כשלעצמי אינני משוכנע שלא היה נכו� או אפשרי בעבר, לנסות ולסייע לחייב 

 4נושיו במדובר במיוחד כאשר והדברי  מקבלי  משנה תוק% לצאת  ממעגל החובות, 

 5אול  דבר תיו הכולל אינו גבוה באופ� יחסי, ו  בלבד וסכו  חובמקצועיינושי  שה  

 6והנה החייב מתגלגל בהליכי פשיטת (על א% נסיונות בעלת התפקיד) הסתייע זה לא 

 7  .רגל שני  ארוכות

  8 

 9סכו  התמורה ופעלו למימוש רכב שהיה בבעלותו, א%  קצועיי נושיו המ  .21

 10  ת החוב.והופחת מתביע

  11 

 12הנאמנת לא חסכה מאמצי , פעלה למימוש נכסי החייב תו� שהיא זכתה   .22

 13פעלה ג  למימוש חלקו של החייב בעזבו� אמו , ושל החייבמלא לשיתו% פעולה 

 14   המנוחה.

  15 

 16פת של החייב דירה בעיר מודיעי� בה תהנאמנת ציינה כי בבעלותו המשו

 17, עליה רובצת משכנתא שהצטמצמה לאור� השני מתגורר החייב ע  אשתו וילדיו, 

 18אשת החייב , ג  בשל העובדה שאול  סברה כי בנסיבות העניי� אי� מקו  לממשה

 19לפני מספר שני , פשיטת רגל, סיימה אות  וזכתה להפטר  בהליכי א% היא שהיתה 

 20כ� ששיעור  ,& 40,000החייב התחייב להוסי% לקופת פשיטת הרגל סכו  של וכי 

 21, ובשי  מסכו  החובות הכולל (ברוטו) 85% 'יעמוד על כבתיק זה לנושי  הדיוידנד 

 22ולאור נסיבותיו האישיות תנהלותו השוטפת של החייב, סכומי הכס% שבתיק, לב לה

 23   .כאמור כי יינת� לחייב הפטרראוי  של החייב

  24 

 25 & 50,000הפחית משמעותית את תביעת החוב והעמידה על  –בנק אוצר החייל   .23

 26  .ת הנאמנתבלבד, והצטר% להמלצ
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 10מתו�  8

 1הנושה בנק המזרחי טפחות סבר שאי� מקו  לקבל את ההצעה, לאור העובדה 

 2  לממש, וביקש מבית המשפט  שלא לאשרה. שלחייב נכס מקרקעי� אותו נית�

  3 

 4  הכנ"ר הצטר%, בנסיבות תיק זה, להמלצתה של הנאמנת.

  5 

 6  מימוש דירת מגורי החייב

 7, עליה רובצת משכנתא בסכו  ת מגורי חייב ורעייתו דירבבעלות כאמור,   .24

 8  .שאינו גבוה

  9 

 10  פשיטת הרגל.לכאורה לפנינו נכס אותו נית� לממש ולהעשיר את קופת   .25

  11 

 12  .הא  יש מקו  להורות על מימוש הדירה  .26

 13זו השאלה העומדת לפתחי כעת. התשובה לה, בנסיבות תיק זה ברורה היא 

 14  .שליליתוהיא  מאליה

  15 

 16ממילא מימוש  . מדובר בדירת מגורי  של החייב, אשתו וילדיו הקטיני ה

 17  .ולמשפחתו גג לחייבהשמירה על קורת הדירה מחייב 

  18 

 19בשכונה של עוני, וגרי  בה לא לא דירת פאר, היא  ככל שהבנתי משגת, הרי זו

 20  "כמו� וכמוני".  'כמאמר השיר  –אנשי  

  21 

 22אי� המדובר בדירה שאינה תואמת את רמת החיי  המתבקשת  –משמע 

 23, אשר היתה מחייבת מת� ביטוי הול , והמתחייבת ממי שהוא בהליכי חדלות פרעו�

 24  .והיתה מצדיקה מת� הוראות מתאימות

  25 
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 10מתו�  9

 1בנסיבותיה  האישיות של החייב מכל מקו , ולעניי� זה משקל של ממש, הרי   .27

 2 ממכירת הדירהמהיתרה שתתקבל תצמח לנושי  הכלכלית שהתועלת ומשפחתו, 

 3 פחותה באופ� משמעותי מהנזק שעלול להגר  לחייב ולבני משפחתו בהלי� זה

 4הנלווית בהלי� לא רק בשל התמשכות ההלי� אלא ג  בשל הפגיעה במסגרת הלי� זה, 

 5  ., וההוצאות הנלוות לומימוש דירת מגורי 

  6 

 7אפשר שנסיבות תיק זה מצדיקות שלא לממש את דירת המגורי  ולאני סבור   .28

 8  .וזאת כבר עתה לדר� חדשה –השני  בחלו%  –לחייב לצאת 

  9 

 10  סו+ דבר

 11הפטר מחובותיו שקדמו למועד צו חייב ליינת� כי אני קובע  'יו  סיכומו של ב  .29

 12מוצע על ידי כ, וימי  כהצעתו 60בתו�  & 40,000סכו  של הכינוס, בכפו% להוספה של 

 13  הנאמנת.

  14 

 15על מנת לנסות נכסי ,  ולממש על מאמציה של הנאמנת בהלי� על מנת לאתר  .30

 16עלה מול וולהגיע להסכמות ע  הנושי  (ואכ� נחלה הצלחה מול בנק אוצר החייל) ופ

 17  יש לבר�.  –להביא התיק לידי סיו  היו  כדי לסייע וטפחות 'בנק המזרחי

  18 

 19  הפטר יוגש לחתימתי בבא העת.מת� הלצו   . 31

  20 

  21 

 22  , בהעדר הצדדי�.2017אוגוסט  10, י"ח אב תשע"זהיו�,  נהיתנ

  23 

  24 

       25 
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 10מתו�  10

                     1 
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